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 چکيده

برخوردار از منابع طبيعي در مقايسه  رشد اقتصادي کندتر برخي از کشورهاي درحال توسعه

في بين وفور منابع طبيعيي و رشيد اقتصيادي با کشورهاي فاقد منابع و تاييد وجود رابطه من

از آن به عنوان بييي  بعضاًکه  نموده، يک معماي اقتصادي را مطرح اخيربرخي مطالعات  در

بيا اسيتفاده از تحليي   وشود. در اين مطالعه در چهار گروه از کشيورها طبيعي ياد مي منابع

از خييل عوامي  اقتصيادي و  توصيفي، نحوه اثرگذاري وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصيادي

که وفور منابع طبيعي باعي  کنيدي  آن استسياسي شناسايي گرديده است. نتايج حاکي از 

نيافتگي برخيي رشد اقتصادي نيست بلکه نحوه برخورد با اين منابع است که موجبات توسعه

 ضعفلندي، دهد که بيماري هها نشان مينمايد. يافتهاز کشورهاي داراي منابع را فراهم مي

رشد اقتصادي، همگيي ي هاي کندجويي، فساد و ارتشاء، به عنوان کانالسرمايه انساني، رانت

حکمرانان بد که برخورد نامطلوبي با منيابع طبيعيي همچنين شود. از حکمراني بد ناشي مي

گير هسيتند.. خيارجي سيلطه هايقيدرت هييالحماتحتکشور خود دارند، عمومياً مسيتبد و 

عيوه بير ضيعف  ياز مزيت وفور منابع طبيع يمندعدم توفيق اين کشورها در بهره بنابراين،
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 مقدمه -1

شواهد و مطالعات تجربي متعدي حاکي از کندي مسيتمر رشيد اقتصيادي در کشيورهاي در 

هيا بيا مبياني تيورييک حال توسعه داراي وفور منابع طبيعي است؛ به طوري که ايين يافتيه

تولييد معرفيي  ها سرمايه طبيعي به عنوان عام  کليدي و مهم رشيد وکه در آن -اقتصادي 

همخواني ندارد. در تحلي  تأثيرگذاري وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادي نکته مهم  -شده 

اين است که منابع طبيعي داراي اثرات منفي و بازدارنده بير رشيد و توسيعه اقتصيادي ايين 

انحرافيات و گرايشيات  بيروز اغلب موجب است که منابعنحوه برخورد با  بلکهکشورها نيست 

-ميي سطح پيايين رشيد هباز اين طريق  کشورهاي در حال توسعه شده وي در اقتصاد خاص

هيايي و کانال هامزاين انحرافات از طريق مکانياز آن است که  يحاک يمطالعات تجرب د.انجام

 –ارتشياء، و غييرهفساد و سرمايه انساني،  گرفتن دهينادجويي، ، رانتبيماري هلندي همانند:

از آن است که که همه ايين عوامي  نييز از حکمرانيي بيد و عوامي   ياکح ينهاي يبندجمع

اين  السيمعلي عليهشود. امام يايجاد م -شود.يم يدر اين کشورها ناش نهادي مربوط به آن

 فرمايد:يمطلب را در يک حدي  دقيق چنين تبيين م

   (129غررالحکم، )اآلمدي،« 1حسن التدبير ينمي قلي  المال و سوء التدبير يفني کثيره» 

شود تا اين مزييت بيه به عبارت ديگر، مديريت ناصحيح و استفاده نادرست از منابع باع  مي

شود با بيان ارتباط عوام  در اين مطالعه سعي مي .يک مانع براي رشد اقتصادي تبدي  شود

اقتصادي و سياسي، تأثير وفور منابع طبيعي بر رشيد اقتصيادي بيه صيورت کميي و کيفيي 

رسي و علت العل  مديريت ناصحيح کشف گردد. براي اين منظور چهار گيروه از کشيورها، بر

اند؛ گروه اول شام  کشورهاي برخوردار از منابع طبيعيي و مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته

ناموفق، گروه دوم شام  کشورهاي برخوردار از منيابع طبيعيي و موفيق، گيروه سيوم شيام  

بيعي و موفق، و گروه چهارم شام  کشورهاي فاقد منيابع طبيعيي و کشورهاي فاقد منابع ط

( ضميمه به اين کشورها اشاره شيده اسيت. سيازماندهي ايين 1در جدول )باشند. ناموفق مي

هاي مطالعيه اراهيه شيده و در مطالعه به اين شک  است که ابتدا ادبيات موضوع سپس يافته

 شود.ا پرداخته ميپيشنهاده اراههبندي نتايج و پايان به جمع

 ادبيات موضوع -2

 اقتصادي را بهبود دهد ييا اينکيه حيداق رشد  ،طبيعي منابع رودبه لحاظ منطقي انتظار مي

نيز منابع طبيعي نقيش اساسيي  تاريخيبه لحاظ  شود.نمانع رشد و بهبود وضعيت اقتصادي 

                                                 
 حسن تدبير ثروت کم را زياد مي کند و سوء تدبير ثروت زياد را به باد فنا مي دهد  1
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اسکانديناوي و  نادا،شام  کشورهاي استراليا، کا ،هاي صنعتي شده و ثروتمنددر توسعه ملت

در ميورد نقيش منيابع طبيعيي در توسيعه  (.2112، 1اسيتونز)ت داشيته اسي اياالت متحيده

اقتصادي، نظريات بسيار متفاوتي وجود دارد. تاريخ اقتصادي دو قرن اخيير بييانگر مطالعيات 

تجربي متعددي در مورد رابطه وفور منابع طبيعي و رشيد اقتصيادي اسيت کيه بيه نتيايج و 

اند. در طي قرن نيوزده و نيميه اول قيرن بيسيتم چنيدين مطالعيه هاي متفاوتي رسيدهيافته

. اما کرده استتجربي انجام گرفته که منابع طبيعي را به عنوان موتور رشد اقتصادي معرفي 

با کنيدي رشيد  توأماکثر مطالعات انجام يافته از نيمه دوم قرن بيستم تاکنون، وفور منابع را 

در الگوهياي انيد. ها به بيي منابع طبيعي تعبيير کيردهکرده و برخي از آن اقتصادي معرفي

ميورد نظير  هاي اقتصادييسيک، نقش و تأثير محدوديت منابع طبيعي بر فعاليتکرشد نيو

مصير  در  اهشکه با توجه به عدم کيد بر اين بوده است کقرارگرفته است. در اين الگوها تأ

  وري پرداخت.نسلي به افزايش بهره بلندمدت، بايستي در فضاي بين

داند و اين بح  اهنده در طول زمان ميک( توسعه پايدار را مصر  غير1799) 2هارت ويک

شور در ک اي يکه چنانچه ذخاير سرمايهکدهد ند و نشان ميکاي بيان ميقالب قاعده را در

بر اساس  هد بود.پذير خوااهش سطح مصر  امکانکاهش نيابد، پديده عدم کروند زماني 

اهش کعدم  برداري از منابع تجديدپذير را مشروط و محدود بهميزان بهره تواننظر وي مي

از آن  رد. اما در مورد منابع تجديدناپذير، هر برداشتيکذخيره توده زنده و اص  منبع 

 شود و بايد چاره ديگري انديشيد. اهش ذخيره ميکموجب 

کنند که بيي منابع شام  همه کشورهاي داراي بيان مي مشاهدات عيني و مطالعات تجربي

دارا بودن منابع طبيعي  به رغمشود براي اينکه برخي از کشورها منابع طبيعي غني نمي

فراوان، داراي رشد و توسعه اقتصادي بااليي هستند و اين پديده اغلب در کشورهاي در حال 

ره تبيين اين پديده توضيحات مختلفي درباتوسعه و باألخص کشورهاي نفتي مصداق دارد. 

طور که يک نظريه با پذيرش همگاني وجود ندارد همان خصوص آن،اراهه شده است ولي در 

 (.922، ص 2111، 2س و وارنرکسا)رشد اقتصادي وجود ندارد  فراگير يک نظريه

همزمياني وفيور منيابع طبيعيي و رشيد  -ه تاکنون دالي  مختلفي بيراي تبييين ايين پدييد

شود به برخيي از ايين داليي  پرداختيه ؛ در اين مطالعه سعي ميشده استطرح  -قتصادي ا

                                                 
1 Stevens 
2 Hart wick 

2 Sachs and Warner 
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( و ديگيران بيه 1771a، 1771b، 1771c، 1772، 1771) 1آتيي 1791در اواخر دهه  شود:

هياي طيوالني، رشيد اين نتيجه رسيدند که کشورهاي داراي منابع معدني غني در طي دوره

کننيد. بيه طيوري کيه در برخيي از ايين کشيورها رشيد ياقتصادي بسيار اندک را تجربه مي

 باشد. اقتصادي منفي مي

هاي مختلف وفيور منيابع، گيري شاخصاند با اندازهي سعي کردهکشور نيبمطالعات تجربي 

دالي  کندي رشد اقتصادي کشيورهاي صياحب منيابع طبيعيي را بررسيي و تحليي  کننيد. 

، a1771) 2فته است، مطالعيات سياکس و وارنيراي که در اين زمينه صورت گرمطالعه عمده

b1771، a1779 ،b1779 ،a1777 ،b1777 ،2111 ،2111کننيد بيا ( است کيه بييان ميي

کننده رشد اقتصادي، وابستگي و اتکاء بيه منيابع معيدني باعي  کنيدي کنترل عوام  تعيين

شيتر شود. بيا توجيه بيه گسيتردگي مطالعيات سياکس و وارنير، اکنيون بيرشد اقتصادي مي

. اميا هميه 2باشيداند که منابع طبيعي مانعي براي توسعه اقتصيادي ميياقتصاددانان پذيرفته

هياي زييادي وجيود اقتصاددانان بر اين باور نيستند و بلکه جمعي از آنان معتقدند که نمونيه

تواند به عنوان مانعي بيراي توسيعه اقتصيادي کنند وفور منابع طبيعي نميدارد که اثبات مي

 . 1ب شودمحسو

-( را بيه چيالش ميي1771هاي ساکس و وارنر )( يافته2112) 1ساالي مارتين و سابرامينين

ها، وفيور منيابع گرفتن عوام  نهادي و کنترل اثرات آن در نظردهند که با کشند و نشان مي

طبيعي به طور معناداري با رشد اقتصادي ارتباط منفي ندارد. به عبيارت ديگير وفيور منيابع 

تواند باع  کندي رشد اقتصادي شيود. با آسيب رساندن بر کيفيت عوام  نهادي مي طبيعي

در واقع، اين عوام  نهادي خاص برخي از کشورهاي در حال توسعه است که منيابع طبيعيي 

 2گيرنيد. پياپيراکس و قيرال را در مسير اثرگذاري منفي بر رشد اقتصادي بيه خيدمت ميي

ر منابع طبيعي موجبات کنيدي رشيد اقتصيادي را فيراهم کنند که وفو( نيز بيان مي2111)

بودن  درجه بازگذاري، ها دريافتند که وقتي متغيرهايي از قبي  فساد، سرمايهکند، اما آنمي

شيوند، وفيور منيابع هاي سرمايه انساني در نظير گرفتيه مييتجاري، رابطه مبادله و شاخص

                                                 
1 Auty 

2 Sachs and Warner 
 Kronenberg(2004) و Papyrakis and Gerlagh(2004ثال، )براي م 2
 Sala i Martin and Subramanian(2003)براي مثال،   1

1 Sala i Martin and Subramanian 

2 Papyrakis and Gerlagh 



 

 

 

  111                                          1هاي اقتصادي کاربردي/ سال اول/ شماره ژوهشفصلنامه پ

   

 گذارد. طبيعي اثر مثبتي روي رشد اقتصادي مي

بندي مطالعات تجربي موجود، در تحليي  تأثيرگيذاري وفيور منيابع طبيعيي بير رشيد معج

دهند که منابع طبيعي مستقيماً داراي اثرات منفي و بازدارنده بير رشيد و اقتصادي نشان مي

مديريت بد کشور که متأثر از عوامي  داخليي و خيارجي اسيت بلکه توسعه اقتصادي نيست، 

تين و سابرامينين در مسير اثرگذاري منفي بر رشيد رعبير ساالي ماوفور منابع طبيعي را به ت

گيرد. بدين صورت کيه سيوء ميديريت و هاي خاصي به خدمت مياقتصادي از مجراي کانال

حکمراني بد با ايجاد انحرافاتي از جمليه انحرافيات اقتصيادي، اجتمياعي و سياسيي موجيب 

شود و در اين ميان منابع طبيعي نييز ماندگي اقتصادي کشورهاي صاحب اين منابع ميعقب

در ايين مطالعيه سيعي شيده اسيت ؛ ليذا گييردبرداري قرار مييدر مسير انحرافي مورد بهره

هياي اقتصيادي، اجتمياعي و سياسيي از جنبهي هاي تأثيرگذاري منفي بر رشد اقتصادکانال

 مورد تجزيه و تحلي  قرار گيرد. 

 عوامل اقتصادي -2-1

 نديبيماري هل -2-1-1

به لحاظ تاريخي در کشورهاي با حکمراني بد، بيماري هلندي به دنبيال اتکياء بيه صيادرات 

آيد و افزايش نرخ ارز واقعي کشورهاي صادرکننده منابع طبيعيي، مي به وجودمنابع طبيعي 

شود. افزايش حجم صادرات منيابع المللي ميباع  کاهش قدرت رقابتي آنها در بازارهاي بين

واند ناشي از افزايش قيمت صادراتي آن يا ناشي از افزايش حجيم صيادرات کي  تطبيعي مي

تواند با کشف ذخاير طبيعي جدييد رخ دهيد( باشيد. افيزايش نيرخ ارز منابع طبيعي )که مي

افتد، منجر بيه کياهش واقعي که به خاطر رشد شديد درآمد صادرات منابع طبيعي اتفاق مي

بسيياري از اقتصياددانان بير ايين . (2112، 1)بياربيرد شيواي نيز مييصادرات بخش کارخانه

توانيد اي مياند که اتکاء بيشتر به توليد بخش مواد اوليه و عدم توجه به بخش کارخانهعقيده

هياي . همچنين در اين بيمياري، نوسيانات قيميت2اثر منفي روي رشد اقتصادي داشته باشد

ي نانينا اطمو اقتصاد داخلي را با يک حالت هاي ارز شده منابع طبيعي منجر به نوسانات نرخ

رييزي گيذاري خيارجي و نييز برناميهسازد که اين حالت بيراي تجيارت و سيرمايهمواجه مي

در اينجا ذکر اين نکتيه ضيروري اسيت کيه در  (.2111، 2)گيلفاسوند باشاقتصادي مضر مي

                                                 
1 Barbier 

 توان به مطالعات زير اشاره کرد:براي مثال، مي  2

Kronenberg(2004); Papyrakis and Gerlagh (2004); Gylfason (2001( 
2 Gylfason 
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 –ن در اقتصاد ملي در حال توسعه اتکاء به مواد خام طبيعي بجاي دروني کردن آ يکشورها

بيه نوبيه خيود معليول  –گذاري، اشتغال و درآمد را ايجاد کند ي سرمايههاموجتواند که مي

 حکمراني بد و سوء مديريت است.

 گذاري در آموزش و سرمايه انسانينهادن به سرمايه کم ارج -2-1-2

رتباطات اقتصيادي به ويژه در عصر گسترش ا –تجربه کشورهاي با رشد اقتصادي باال و مستمر 

-دهد که توضيح نرخ رشد اقتصادي فقط از طريق سيرمايهنشان مي -و اضمحيل جوامع بسته

هاي فيزيکي و جمعيت شاغ ، ناکافي و نادرست است. عوام  ديگري عيوه بير ايين دو وجيود 

. اين عوامي  کيه بيه عوامي  ميازاد ييا نموده استدارد که رشد اقتصادي اين جوامع را تشديد 

وري سيرمايه و نييروي انسياني بيه شيمار اند، علت اساسي افزايش بهرهقيمانده معرو  گشتهبا

بخيش  دهندهحيتوضيروند. بسياري از اقتصاددانان معتقدند که عام  مازاد يا باقيمانيده کيه مي

آيد، به طور مسيتقيم و غيرمسيتقيم، بيه مهمي از رشد اقتصادي کشورهاي فوق به حساب مي

-رو عوام  موثر بر سيرمايه انسياني نييز داراي نقيش تعييين. از اين1تگي داردآموزش بهتر بس

باشند؛ در کشورهاي داراي منابع طبيعي غني، يکيي از اي در رشد و توسعه اقتصادي ميکننده

توانيد باعي  باشد که مييعوام  موثر بر سرمايه انساني، وفور منابع طبيعي در اين کشورها مي

 ها شود. انساني آن تقويت يا ضعف سرمايه

دهيد. رابطه بين سرمايه انساني با وفور منابع طبيعي يک رابطه قطعي و مشخصي را نشان نمي

-با مطالعه وضعيت سرمايه انساني در کشورهاي در حال توسعه داراي منابع طبيعي غنيي ميي

شيور در توان گفت که سطح سرمايه انساني در اين کشورها پايين است. به عبارت ديگر، يک ک

حال توسعه و داراي منابع طبيعي غني بيشتر تيش و منابعش را صر  استخراج منبع طبيعي 

-ميي به دسيتکند براي اينکه اين کشور از استخراج اين منبع طبيعي يک مزيت نسبي را مي

شيود )بيه اصيطيح آورد و از طرفي چون منابع طبيعي در اقتصاد ايين کشيورها درونيي نميي

شيود. در در اين کشورها نياز به سرمايه انسياني مياهر احسياس نمييا شود(، لذياي نمکارخانه

از اينکه از لحاظ منابع طبيعي غني يا فقيير هسيتند )اغليب  نظرصر مقاب  طيفي از کشورها 

اي و صادرات اين نوع کاالهيا کشورهاي صنعتي(، تيش و امکاناتشان را صر  توليدات کارخانه

اي با قدرت رقابتي باال نيازمند سطح مهارت بياالي ه توليد کاالهاي کارخانهکنند و از آنجا کمي

باشد، لذا اين کشورها به آموزش نيروي کيار و ارتقياي آن اهمييت زييادي قاهي  نيروي کار مي

باشيند. همچنيين گفتنيي اسيت کيه اند و به تبع آن داراي سرمايه انساني باال و ماهر مييشده

                                                 
 (.1297شود به عمادزاده و همکاران )رجوع  1
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اي، توسيعه باشد چرا که بخش کارخانهتري ميهاي خارجي قويصرفهاي داراي بخش کارخانه

 (.  1772، 2بخشد )ماتسويومارا تشويق و بهبود مي 1ي و مزاياي يادگيري حين انجام کارفناور

البته طيف ديگر کشورهاي فاقد منابع طبيعي هيم وجيود دارنيد کيه عييوه بير فقيدان منيابع 

اي بيه د که در نظر گيرفتن ايين کشيورها، بعيد وييژهطبيعي غني، رشد اقتصادي ضعيفي دارن

نيز که در تبييين بييي منيابع طبيعيي،  3بخشد. برخي محققانتحلي  موضوع مورد بح  مي

کنند که کشورهاي داراي منابع طبيعي غنيي، اند، استدالل ميروي سرمايه انساني تمرکز کرده

باشند که عليت ايين امير را هيم يي تحصي  پايين و کمتري مهاسالداراي مخارج آموزشي و 

کند کيه دانند و اين مطلب را بيان ميدرآمدي آن مي منابعوجود وفور منابع طبيعي و اتکاء به 

توانيد اثير منفيي منيابع طبيعيي بير رشيد اقتصيادي را جبيران کنيد سطوح آموزش باالتر مي

اي به رابطيه منفيي در مطالعه ،1779بيردس  و همکاران در سال  .(2ص ، 2112، 1)برونشويلر

در  1779نييز در سيال  1بين سرمايه انساني و وفور منابع دست يافت که همين نتيجه را کييم

کننيد کيه وجيود منيابع ( بيان مي1777يلفاسون و همکاران )گ آورد. به دستمطالعه خودش 

. شيودهاي توليدي مييطبيعي فراوان باع  کاهش نياز به سرمايه انساني نسبت به ديگر بخش

از ييک  %21بيه  %1ها دريافتند که افزايش در سهم صادرات مواد اولييه از کي  صيادرات از آن

 دهد. کاهش مي %1.1رشد اقتصادي را ساالنه  ،کشور يا يک دوره نسبت به ديگري

 هايسالکند که هزينه عمومي آموزش نسبت به درآمد ملي، بيان مي (2111گيلفاسون )

ام ناخالص ارتباط معکوسي با سهم سرمايه طبيعي در ثروت نتحصي  دختران و نرخ ثبت

کند که سرمايه طبيعي در کشورهاي داراي منابع بيان مي ويملي در بين کشورها دارد. 

شود و اين کشورها به طور عمدي يا غيرعمدي طبيعي غني، جايگزين سرمايه انساني مي

اين کشورها را  ،رت ديگر ثروت طبيعيبه عبا گيرند.توسعه ديگر منابع توليدي را ناديده مي

که گيلفاسون  همان طوردر واقع،  کند.نياز به آموزش باالي فرزندانشان، کور مياحساس در 

برد، بايد به اين مطلب پرداخته عمدي يا غير عمدي را بکار مي به طورهوشمندانه عبارت 

 -يا اراده الزم را ندارند -دريزان و مديران اين جوامع در صدد آن نيستنشود که چرا برنامه

که با باال بردن سطح آموزش، سرمايه انساني را تقويت کنند و يا با دروني کردن منابع 

 اي را توسعه دهند. طبيعي در اقتصاد خود، بخش کارخانه
                                                 

1 learning by doing 
2 Matsuyama 

 Bravo Ortega and De Gregorio (2005)و  Gylfason (2001)همانند  2
1 Brunnshweiler 

1 Kim 
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گيري در توان بح  را قدري به عمق برد به اين صورت که اوالً اين نتيجهالبته در اينجا مي

کند نه همه کشورهاي داراي منابع غني. ثانياً پايين بودن حال توسعه صدق ميکشورهاي در 

؛ بنابراين کندسرمايه انساني، در کشورهاي در حال توسعه فاقد منابع طبيعي نيز صدق مي

پايين در هر  يدهنده سرمايه انسانکننده و توضيحتوان چنين نتيجه گرفت که عام  تعيينمي

وسعه، وفور منابع طبيعي نيست بلکه اين عام ، مديريت و حکمراني دو نوع کشور در حال ت

 باشد. مي -نظر از ميزان فراواني منابع طبيعيصر  –بد 

در واقع استفاده بهينه از منابع طبيعي در جهت آموزش و تشکي  سرمايه انساني در تعارض 

ور خود به بيگانگان که عمومًا به جاي اتکاء به مردم کش –با ماهيت سياسي حکمرانان بد 

-و حفظ منافع خود را در تأمين منافع بيگانگان مي يکنند و تثبيت جايگاه سياستکيه مي

به جاي دروني کردن منابع طبيعي در اقتصاد ملي و ؛ لذا گيرددر تعارض قرار مي -بينند

جيح تواند به وجود آيد، ترهاي متنوعي که ميپرورش نيرو و سرمايه انساني الزم در بخش

الوصول خود را تأمين کنند حتي اگر در فروش دهند مواد خام بفروشند و منافع سريعمي

، تحقيق حاضر بر ياين منابع حاميان خارجي آنان به مراتب سود بيشتري ببرند. از اين رو

تر و از ظاهر به باطن تري از دالي  نفوذ کند تا تحلي  خود را واقعيآن است که اليه عميق

باشند که در ذي  به تر تحلي  عوام ، همان عوام  سياسي مي. اين اليه عمقيسوق دهد

 شود.اختصار به آن پرداخته مي

 ديگر عوامل تأثيرگذار با منشأ سياسي -2-2

 رانت جويي -2-2-1

کند که هر نوع استفاده از منابع طبيعي و کاهش آن بايستي بيا ( استدالل مي2112) 1باربير

هاي توليدي ديگر جبران شيود. وي نشيان داد کيه در کشيورهاي در پروژهگذاري در سرمايه

هاي تولييدي اختصياص گذاريحال توسعه، رانت اقتصادي حاص  از منابع طبيعي به سرمايه

شيود. در يابد و در اغلب کشورها، رانت منابع باع  گسترش فساد و ارتشاء در آنهيا ميينمي

رونيق دارد  2جويانيهبيعيي غنيي، رفتارهياي رانيتبرخي اقتصيادهاي برخيوردار از منيابع ط

هياي موليد، کياهش کيارآيي اختيل در تخصيص منابع، کياهش فعاليت .(2111، 2)تورويک

افزايش نابرابري اجتماعي و کندي رشد اقتصيادي از پياميدهاي اصيلي رفتارهياي  ،اقتصادي

                                                 
1 Barbier 
2 Rent seeking 

2 Torvik 
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سيتند کيه اغليب منشيأ ه تيريسوء مدجويانه هستند. در واقع، اين موارد نمودهايي از رانت

 سياسي دارند.

 هاي خارجيرانت منابع و نقش قدرت -2-2-2

تيوان بيه بيروز تضياد داخليي و تهدييدات از ديگر پيامدهاي سياسي وفور منابع طبيعي ميي

مانيدگي قياره آفريقيا، نقيش ( در بررسي عل  عقب1779) 1نظامي خارجي اشاره کرد. کالير

دهيد کيه از فراوانيي هاي قومي و نژادي نسبت مييگيرياصلي را به منازعات اجتماعي و در

شود؛ به طوري که در جنگ قيدرت بيراي کسيب موقعييت بهتير در منابع در آنجا ناشي مي

 2هايي اسيتعمارگر نييز نقيش دارنيد. کيالير و هيوفلرخواري منابع طبيعي، غالباً قيدرترانت

ها براي کسيب و تحريک گروه کنند که وفور منابع طبيعي باع  تهييج( استدالل مي2111)

شود. ايشان با استفاده از مدل الجيت دريافتند کيه سيهم منافع بيشتر از رانت اين منابع مي

دار تضياد و منازعيات دهنده و معنيييکي از متغيرهاي توضيح GDPصادرات کاالي اوليه از 

 سيدند. به همين نتيجه ر 2111نيز در مطالعه سال  2فرونداخلي است؛ به طوري که 

گر هيم شود که کشورهاي سلطهوفور منابع طبيعي عيوه بر ايجاد منازعات داخلي، باع  مي

به فکر غارت اين منابع بيافتند و با ايجاد يا تشديد منازعات داخلي به حکومت رساندن ييک 

آورند؛ به عنيوان مثيال، ايجياد حکوميت شيروري بيه نيام  سرکار برحکمران بد اما مطيع را 

درصد ذخاير نفتي جهيان را در  21که بيش از  -  در سرزمين فلسطين در خاورميانه اسراهي

بنابراين، تبيين صرفاً اقتصادي از تأثير وفيور منيابع گوياي همين مطلب است.  -اختيار دارد 

تبييين عوامي   ليذا ؛داري را به همراه خواهيد داشيتطبيعي بر رشد اقتصادي، نتايج تورش

هنگي، اجتماعي و مديريتي در کنار عوام  اقتصادي، تفسيير و تحليي  تأثيرگذار سياسي، فر

تري از مسيله را اراهه خواهد داد. به عييوه، وفيور منيابع طبيعيي تنهيا دليي  اهتميام واقعي

استعمارگران در به روي کار آوردن حکمرانان نااليق نيست بلکه ساير عوام  نظيير موقعييت 

توانيد از داليي  و ميي –صورت فقدان منابع طبيعيي  حتي در –الجيشي و استراتژيک سوق

هاي آنان براي روي کار آوردن حکمرانان نااليق در يک کشور داراي مزيت ويژه نظيير انگيزه

 ي، يا دستيابي به بازارهاي پرسود باشد.رانيکشتي هاآبراهقرار گرفتن در سر 

 حکمراني بد -2-2-3

دالي  سياسي و اقتصادي کندي رشيد اقتصيادي، که گذشت از موارد مهم تبيين  همان طور

                                                 
1 Collier 
2 Collier and Hoeffler 

2 Fearon   
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حکمراني بد است. اين رويکرد عميً ترکيبي از استدالالت قبلي براي چگونگي خسيارت زدن 

رانت منابع بر توانايي دولت در اداره کشور است. نظريات جدييد در ايين ميورد مبيين تيأثير 

اسيخگويي حکوميت در منفي درآمد نفتي بر دموکراسي، سرکوب جامعه ميدني و تضيعيف پ

اميا تياکنون نظرييه دوليت  .(2111، 2؛ بانک جهياني2111، 1)رزاز اين کشورها است  يبرخ

ترين تعبير از حکمراني بد بوده اسيت. بير اسياس ايين نظرييه هير زميان کيه رانتير، متداول

بيه ها اکثر درآمد خويش را از منابع خارجي، از قبي  رانيت منيابع ييا کميک خيارجي دولت

ورند، از الزام به وضع ماليات بر شهروندان خيصيي يافتيه و پاسيخگويي کمتيري بيه آ دست

ماهيت دولت از نظر وابسيتگي ؛ بنابراين (1291جوامع خويش خواهند داشت )خيرخواهان، 

گييري آن به خارج به جاي استقيل و اتکاء به ملت خيود، نقيش و عليت اصيلي را در شيک 

 ي رشد اقتصادي است، به عهده دارد.مديريت نامطلوب که نتيجه آن کند

هاي رانتير، ماليات اندکي از جامعيه گرفتيه و کنند که چون دولتبرخي از محققان بيان مي

هياي مخيالف را از بسييج حيول مسياي  کننيد، گروهاي اجرا مييهاي رفاهي گستردهبرنامه

ي اقتصيادي هااسيتيساقتصادي نااميد ساخته و با فشارهاي اجتماعي اندکي بيراي اصييح 

ي ناکارآميدهاي اداري و مالياتي هاي رانتير سازمانمواجه هستند. همچنين از آنجا که دولت

، 2)بيبيوي و لوسيينيد دارند؛ لذا فاقد اطيعات الزم براي تدوين راهبردهاي توسيعه هسيتن

-يد ميتر از موضوع اين سوال را ايجاکه اشاره شد، تحلي  واقعي طورهماندر واقع،  (.1799

ها چرا و چگونه بير مسيند قيدرت تکييه آيند؟ آنمي به وجودنمايد که حکمرانان بد چگونه 

-آيند و با تکيه بر کدام اهرم قدرت بر سر کار مييمي به وجودهاي رانتير اند؟ چرا دولتزده

گياه آنيان کجاسيت؟ ايين مانند؟ معموالً حکمرانان بد متکي به آراء مردم نيستند، پس تکيه

برخي از مطالعات ؛ گيري مطالعه حاضر، بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفتدر نتيجه مطلب

 1هاي تأثيرگذاري وفور منابع طبيعي بير رشيد اقتصيادي را در نميودار شيماره تجربي کانال

 .1کنندخيصه مي
 

                                                 
1 Ross 

2 World Bank 
2 Beblawi and Luciani 

کند. شک  کام  و واقعي الزم به ذکر است که به نظر نگارندگان اين نمودار به طور کام  واقعيات را منعکس نمي 1

مطلوب اثرگذاري وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادي در کشورهاي داراي منابع طبيعي که در تامين رشد اقتصادي 

 اند در قسمت پاياني مقاله خواهد آمد. ناموفق بوده
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ران بالي گ(: اثرات وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادي از منظر برخي از تحليل1نمودار شماره )

 منابع 

 

 هاي تحقيقيافته -3

در اين قسمت سعي شده است اثرات عمده وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادي بيه صيورت 

بر مطالعه موردي منبع طبيعي نفيت بيه بررسي، کمي بررسي شود. با توجه به اينکه در اين 

ر موضيوع، چهيار تيعنوان نماد وفور منابع طبيعي تمرکز شده است، لذا براي تحليي  واقعيي

انيد. بيه طيوري کيه گيروه اول شيام  گروه از کشورها مورد بررسي و مقايسيه قيرار گرفتيه

)عمده کشورهاي عضو اپک( که به اقتصيادهاي  1کشورهاي برخوردار از منابع نفتي و ناموفق

شوند؛ گروه دوم کشورهاي برخوردار از منابع نفتي و موفق )نروژ، کانيادا، هم تعبير مي 2نفتي

-استراليا، انگليس(، گروه سوم شام  کشورهاي فاقد منابع طبيعي و موفق )سينگاپور، هنيگ

کنگ، ژاپن( و گروه چهارم شام  کشورهاي فاقد منابع طبيعي و ناموفق )فيليپيين، اکيراين، 

 باشند. تي( ميآفريقاي جنوبي، هايي

صورت کمي نيز تجزيه و ها اشاره شد، به شود عواملي که قبيً به آندر اين قسمت سعي مي

تحلي  شوند. همچنين بايد يادآوري شود که با توجه به بلندمدت بيودن مقوليه رشيد، روش 

هياي زمياني هياي مناسيب اقتصادسينجي نيازمنيد سيريمعرفي مدل و برآورد آن بيا روش
                                                 

 هاي توسعه است.منظور ناموفق در زمينه رشد اقتصادي و شاخص 1

 (.UNCTAD, 2008, p. 11درصد از ک  صادرات نباشد ) 11اقتصادهايي که سهم نفت در آنها کمتر از  2

-منبع: يافته
 قيهای تحق

رشد 

 اقتصادی
 يهلند يماريب -

 يه انسانيسرما -

 ييجورانت -

 فساد و ارتشاء -

 بد يحکمران -

و  يمنازعات داخل -

 يخارج

وفور منابع 

 عیطبي

م اثر مستقي

 )مثبت(

اثرات  

م مستقيرغي

 )منفی(
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بسياري از عوام  اقتصادي و سياسي موثر بير رشيد اقتصيادي  کهيدرحالباشد؛ بلندمدت مي

شيود رو، در اين مطالعه سعي ميباشند. از اينشاره، فاقد چنين اطيعات بلندمدتي ميمورد ا

با استفاده از آمارهاي توصيفي به بررسي داليي  و عوامي  کنيدي رشيد اقتصيادي برخيي از 

 کشورهاي صادرکننده نفت پرداخته شود. 

 همان طوره است. رابطه صادرات منابع نفتي و رشد اقتصادي بررسي شد 2در نمودار شماره 

شود، اتکاء به منابع طبيعي )صادرات نفت خام( با رشد که در اين نمودار ميحظه مي

اقتصادي يک رابطه منفي دارد؛ به طوري که با افزايش سهم صادرات نفت از ک  صادرات، 

-يابد. در اين نمودار که هر نقطه نشانگر يک کشور ميرشد اقتصادي کشورها کاهش مي

که در نمودار  همان طوراند. رهاي داراي منابع نفتي غني مورد بررسي قرار گرفتهباشد، کشو

دارا بودن ذخاير  به رغمشود، کشورهايي مث  نروژ، کانادا، استراليا، انگليس که ميحظه مي

کنند، از رشد اقتصادي بهتري ها را به صورت خام صادر مينفتي فراوان، سهم کمتري از آن

شند. در مقاب  اغلب کشورهاي عضو اپک که سهم صادرات نفت خام از ک  بابرخوردار مي

  .1کنندتري را تجربه ميدرصد است، رشد اقتصادي پايين 11ها بيش از صادرات آن

 
 (: وفور منابع طبيعي و رشد اقتصادي2نمودار شماره )

 تحقيق يهامنبع: يافته

                                                 
 اند، در پيوست مقاله آمده است( انتخاب شده2111آنکتاد )بندي ليست کشورهاي مورد بررسي که با استفاده از طبقه 1
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)سهم صيادرات سيوخت درصيدي از کي  بنابراين شاخص مورد استفاده براي منابع طبيعي 

باعي  کنيدي رشيد  نفسيهيفيصادرات( خود گوياي اين مطلب است که وفور منابع طبيعي 

-شود، بلکه نحوه رفتار با اين منابع است که از آن تعبير به بيي ييا نقميت ميياقتصادي نمي

توانيد يتوان گفت که گرچه وجود منبع طبيعي فراوان به خودي خيود نميمي؛ بنابراين شود

باع  کندي رشد اقتصادي باشد، ليکن مديريت ناصحيح اين منابع  باال بودن درجه اتکاء بيه 

درآمدهاي حاص  از اين منابع باع  بروز اختيالتي در اثرگذاري ديگر عوام  توليدي شده و 

سيازد. در ايين مطالعيه عيواملي مثي  بيمياري موجبات کندي رشد اقتصادي را فيراهم ميي

هاي اثرگيذار کيه قادرنيد اثير اد و ارتشاء و کمبود سرمايه انساني به عنوان کانالهلندي، فس

ي کارآميد آن در ريکارگبيهمثبت وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادي را خنثي سازند و مانع 

اقتصاد ملي شوند، در چهار گروه از کشيورها بررسيي شيده اسيت. در جيدول شيماره ييک، 

کيه گذشيت، سيهم  همان طورشورها نشان داده شده است. وضعيت عوام  مذکور در اين ک

تواند به ترتيب نشانگر وجيود ييا عيدم اي از ک  صادرات ميصادرات اوليه و صادرات کارخانه

 وجود بيماري هلندي در اين کشورها باشد.

اي باشد کيه بيه بدين صورت که اگر در کشوري اتکاء به صادرات مواد اوليه يا خام به اندازه 

اي بارز از وجود بيمياري هلنيدي در ايين ها آسيب زند، نشانهاي ديگر بخشرات کارخانهصاد

شود. کشورهاي عضو اپک که به تعريف آنکتاد اقتصادهاي نفتيي تلقيي کشورها محسوب مي

شوند، گروهي از کشورهايي هستند که سهم صادرات مواد اوليه يا خيام )نفيت(، بييش از مي

شود کيه ايين اتکياء بيه درآميدهاي دهد؛ مشاهده ميا تشکي  ميها ردرصد صادرات آن 11

هيا شيده، بيه طيوري کيه سيهم صيادرات اي آننفتي، باع  لطمه خوردن صادرات کارخانيه

باشيد. در درصيد ميي 21اي از ک  صادرات در اين کشورها، به طور متوسط کمتر از کارخانه

( شکا  بارزي بين سهم صادرات اولييه و کشورهاي گروه دوم )نروژ، کانادا، انگليس، استراليا

اي اسيت، ليذا در ايين ها بيشيتر بيه صيادرات کارخانيهاي وجود ندارد، بلکه اتکاء آنکارخانه

 شود. کشورها اثري از وجود بيماري هلندي ديده نمي

شود اين است که پس تفاوت ميان اين دو گروه از کشورها چيست حال سوالي که مطرح مي

ينکه هر دو گروه کشيورها از وفيور منيابع نفتيي برخوردارنيد اميا در گيروه اول که با وجود ا

 کيهيدرحيالشيود بيماري هلندي به عنوان کانال تأثيرگذار منفي بر رشد اقتصادي ظاهر مي

آييد. همچنيين کشيورهاي فاقيد منيابع طبيعيي اي به وجود نمييدر گروه دوم چنين پديده

درصيد صادراتشيان  21شورهاي گروه سيوم( کمتير از کنگ )کفراوان نظير سنگاپور و هنگ
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بيا . دهيداي تشيکي  مييدرصد صادراتشان را صادرات کارخانه 91مواد اوليه بوده و بيش از 

تيوان گفيت کيه هير چيه سيهم مقايسه نرخ رشد اقتصادي در اين سه گروه از کشورها، ميي

تير باشيد، نيرخ رشيد اي از کي  صيادرات کمصادرات اوليه بيشتر و سهم صيادرات کارخانيه

اي از کي  شيود و بير عکيس هرچيه سيهم صيادرات کارخانيهاقتصادي نيز کمتر و کمتر مي

کنيد. يابد، نرخ رشد اقتصادي نيز بهبود يافته و روند باثباتي را طيي مييصادرات افزايش مي

شيود، کشيورهاي عضيو اپيک داراي نيرخ رشيد که در اين جيدول ميحظيه ميي همان طور

در کشيورهايي مثي   کيهيدرحيالتر از متوسط جهاني و حتي منفي هستند. اقتصادي پايين

انيد بجياي اتکياء بيه صيادرات خيام منيابع، از نروژ، کانادا، انگليس و استراليا که سعي کيرده

مند شوند، رشد اقتصادي باالتر از متوسط جهاني و پاييداري ها بهرهآن ارزش افزودهصادرات 

اي را در کنيگ کيه صيادرات کارخانيههايي مث  سنگاپور و هنگکنند. اما کشوررا تجربه مي

هاي رشد اقتصادي دنيا برخوردارند. همچنيين اند، از باالترين نرخسرلوحه امورشان قرار داده

تي و فيليپيين( کيه از منيابع طبيعيي کشورهاي گروه چهارم )اکراين، آفريقاي جنوبي، هايي

 باشند. تر از متوسط جهاني ميايينغني محروم هستند، داراي رشد اقتصادي پ

باشيد. هاي ديگر اثرگذاري وفور منابع طبيعي بر رشيد اقتصيادي مييفساد و ارتشاء از کانال

دهد که شاخص فساد در بيين چهيار گيروه از کشيورهاي ميورد جدول شماره يک نشان مي

هاي نفتي، سياست بررسي، ارتباط تنگاتنگي با نحوه برخورد با منابع طبيعي دارد. در اقتصاد

صادرات خام منابع منجر به ايجاد درآمدهايي حاص  از منيابع عظييم خيدادادي شيده و بيا 

توجه به اينکه درآمدهاي حاصله ناشي از کار نيست، لذا رانت منابع طبيعي باعي  گسيترش 

که در کشيورهايي کيه موفيق بيه اسيتفاده فساد و ارتشاء در اين کشورها شده است؛ درحالي

اند )نروژ، کانادا، استراليا و انگليس(، فساد و ارتشاء در حيد پياييني از منابع نفتي شدهبهينه 

 قرار دارد. 

گروه چهارم )فاقد منيابع  يدهد فساد و ارتشاء در کشورهاي( نشان م1طور که جدول )همان

ن باشد. اين مطلب )تشيابه بيييم -اوپک يبيشتر از کشورها يوحت -فراوان( نيز باال يطبيع

صيادق  ينيز تا حدود زياد يگروه اول و چهارم( در خصوص شاخص سرمايه انسان يکشورها

 است. 

 191را در بيين  11، رتبه 2119بندي شاخص فساد در سال براي مثال، کشور نروژ در رتبه

کشور کسب کرده است. همچنين در کشورهاي فاقد منابع طبيعي و رشد باال )گيروه سيوم( 

يار پاييني است؛ چرا که در اين کشيورها رانيت منيابع وجيود نداشيته و نيز فساد در حد بس

 شيدهيزيربرنامهکار  بر اساسدهد که اي تشکي  ميها را صادرات کارخانهصادرات عمده آن
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توان گفت که در بررسي اين سه گروه کشورها، هير چيه صيادرات خيام منيابع مياست؛ لذا 

الوصيول اي از درآميدهاي کشيور از محي  سيه طبيعي )نفت( افزايش يابيد و سيهم عميده

و  افتيهيگسيترشگردد، فساد و ارتشاء نيز در اين کشيورها صادرات خام اين منابع تأمين مي

هر چه سيهم صيادرات  کهيدرحالگردد. ها نيز مخت  ميبه تبع آن رشد واقعي اقتصادي آن

و ايجياد ارزش افيزوده از  خام منابع طبيعي کاهش يافته و جذب اين منابع در توليد داخليي

آيد و به مي به دستشده ريزيکار برنامه بر اساسيابد، درآمدهاي حاصله نيز آن افزايش مي

يابد. با اين حال، کشيورهاي گيروه چهيارم تبع آن زمينه فساد و ارتشاء در جامعه کاهش مي

کننيد، ميا را بيه محروم بودن از منابع طبيعي غني، فساد بياالتري را تجربيه ميي به رغمکه 

اقتصادي اثرگذاري وفيور منيابع  صرفاً، تحلي  رونياز ادهد. تر موضوع سوق ميتحلي  عميق

 شده اسيتهايي است که در اين مطالعه سعي طبيعي بر رشد اقتصادي داراي چنين کاستي

تر موضوع صورت گيرد و عام  يا عوام  کلييدي با بررسي عوام  سياسي موثر، تحلي  واقعي

 کننده که در عمق قرار دارند، شناسايي شوند. تعيينو 
 

 عمده اثرگذاري وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادي يها: کانال(1)جدول شماره 

 

 صادرات اوليه

ک   از %)

 * صادرات(

-صادرات کارخانه

 اي

 از ک  صادرات(%)

* 

 **شاخص فساد 
شاخص توسعه 

 ***انساني

 رشد

اقتصادي 

 *سرانه

1771 2111 1771 2111 CPI 

2005 

 نيرتبه ب

 شورک119
HDI 

2004 

رتبه بين 

 کشور199

1791-

2111 

 -2.2 92 1.999 91 2.1 12 9 99 72 (1)عربستان

 -1.1 72 1.912 99 2.7 7 - 71 - (1)ايران 

 -1.9 22 1.991 11 1.9 - 2 - 71 (1)کويت 

 -2.9 17 1.927 21 2.2 - - - - (1)امارات 

 -1.7 92 1.991 121 2.2 12 11 99 71 (1)ونزوهي 

 1.2 117 1.119 112 1.7 2 - 79 - (1)نيجريه 

 - 12 1.911 22 1.7 12 19 99 92 (1)قطر 

 1.1 112 1.929 79 2.9 2 2 79 79 (1)الجزاير 

 1.9 119 1.911 129 2.2 12 21 11 21 (1)اندونزي 

 2.2 1 1.721 9 9.7 17 22 99 29 (2)نروژ 

 1.2 2 1.71 11 9.1 21 17 21 22 (2)کانادا 

 2.1 2 1.719 7 9.9 21 22 19 91 (2)استراليا 
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 صادرات اوليه

ک   از %)

 * صادرات(

-صادرات کارخانه

 اي

 از ک  صادرات(%)

* 

 **شاخص فساد 
شاخص توسعه 

 ***انساني

 رشد

اقتصادي 

 *سرانه

1771 2111 1771 2111 CPI 

2005 

 نيرتبه ب

 شورک119
HDI 

2004 

رتبه بين 

 کشور199

1791-

2111 

 2.1 19 1.71 11 9.2 92 97 19 17 (2)انگلستان

 1.9 21 1.712 1 7.1 91 92 12 29 (2)سنگاپور 

-هنگ

 (2)کنگ
9 2 72 72 9.2 11 1.729 22 1.1 

 -1.1 99 1.991 112 2.2 29 - 22 -       (1)اکراين 

 -2.2 111 1.192 111 1.9 - 91 - 11 (1)تي يهاي

-آفريقاي

 (1)جنوبي
- 12 - 19 1.1 12 1.212 121 1.1- 

 1.7 91 1.922 119 2.1 11 29 11 21 (1)فيليپين 

 .14 - 142.1 - - 22 22 11 23 جهان
 (WDI, 2012) هاي توسعه جهاني،بانک جهاني، شاخص *:

:** CPIکمترين فساد( قرار دارد.  11رتشاء که در دامنه بين صفر )باالترين فساد( و گيري فساد و ا: شاخص اندازه(

 (Transparency International and University of Passau)منبع: 

 :*** UNDP, Human Development Report, 2013 

( : کشورهاي داراي 2) -اقتصادهاي نفتي( -( : کشورهاي داراي منابع طبيعي غني و ناموفق )کشورهاي عضو اپک1)

غني و  يطبيع ( : کشورهاي فاقد منابع1) -( : کشورهاي فاقد منابع طبيعي غني و موفق2) -منابع طبيعي غني و موفق

 ناموفق

 

( که ارتباط وفور منابع طبيعي )سهم صادرات نفت از کي  صيادرات( و فسياد را در 2نمودار )

-مطلب است. اين نمودار نشيان ميي دهد گوياي همينکشورهاي صادرکننده نفت نشان مي

دهد که در اقتصادهاي نفتي فساد باالبوده ولي در کشورهاي گروه دوم در حيد پياييني قيرار 

 دارد.
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 (: وفور منابع طبيعي و فساد3نمودار شماره )

 منبع: محاسبات تحقيق           

 

شيود، ها محسوب مييترين عوام  رشد اقتصادي کشورسرمايه انساني که امروزه يکي از مهم

هاي انتقال اثر وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادي باشد. در ايين تواند يکي ديگر از کانالمي

مطالعه براي بررسي نقش وفور منابع طبيعي از کانال سيرمايه انسياني بيا رشيد اقتصيادي از 

چندين شاخص استفاده شده است. در جدول شيماره ييک کيه از شياخص توسيعه سيرمايه 

در کشورهايي کيه اتکياء  HDIتوان استنباط کرد که ( استفاده شده است، ميHDIاني )انس

کمتري به درآمدهاي حاص  از صادرات خام منابع طبيعي دارند، در سطح بسيار بااليي قيرار 

حال که از فراواني منبع طبيعي نفيت برخيوردار اسيت، دارد؛ به طوري که کشور نروژ درعين

کيه کشور، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. درحالي 199بين در  HDIبندي در رتبه

فيراوان )گيروه چهيارم( ايين  يفاقد منابع طبيع يدر اقتصادهاي نفتي )گروه اول( و کشورها

نيام دوره رخ ثبتني»نييز بيا اسيتفاده از شياخص  1و  1تر اسيت. نمودارهياي شاخص پايين

رابطه سرمايه انساني با وفيور «   جمعيتمتوسطه درصدي از جمعيت مردان و درصدي از ک
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وفور منابع  صرفاً و نه  -نتيجه اين مطالعه حاکي از رابطه منفي سهم صادرات نفت خام 

درصد صادراتشان،  11با سرمايه انساني است؛ به طوري که کشورهايي که بيش از  -طبيعي

تري نسبت به طيف کشورهاي يينباشد به مراتب سرمايه انساني پاصادرات نفت خام مي

موفق در زمينه استفاده از وفور نفت خام دارند که اين نتايج با نتايج مطالعات بيردس  و 

؛ بنابراين باشد( همسو مي2111و  1777( و گيلفاسون )2111و  1779همکاران )

و  داشتن درآمدهاي کين صادراتي از منابع طبيعي به رغماقتصادهاي نفتي )گروه اول( 

ترين عام  رشد گروه چهارم( بر مهم يفراوان )کشورها يفاقد منابع طبيع يکشورها

گيري مناسب سرمايه اند و عدم شک اقتصادي يعني سرمايه انساني توجهي چنداني نداشته

که گروه دوم  يدر حال. انساني، باع  کندي رشد اقتصادي اين کشورها شده است

فاقد وفور منابع  يديريت خوب( و گروه دوم )کشورهاوفور منابع با م يدارا ي)کشورها

 برخوردار هسنتد. يو رشد اقتصاد يو موفق( از رابطه مثبت بين رشد سرمايه انسان يطبيع

 هاتجزيه و تحليل يافته -.

در مطالعه حاضر سعي شد تعبير بيي منابع به معني تأثير منفيي وفيور منيابع طبيعيي بير  

هاي اثرگذاري وفور مطالعه مجدد قرار گيرد و با شناسايي کانالرشد اقتصادي کشورها مورد 

مانيدگي هيا، داليي  عقيبمنابع طبيعي بر رشد اقتصادي و عوام  به وجود آورنيده آن کانال

در ميورد چهيار گيروه از  ادشدههاي ياقتصادهاي نفتي تبيين و تفسير شود. از مقايسه کانال

اراي وفور منابع طبيعي و دو گروه ديگر فاقد منيابع ها دکشورهاي منتخب که دو گروه از آن

شود که حکم کلي و واحدي در ارتباط بيا تيأثير وفيور اند، اين نتيجه حاص  ميطبيعي بوده

توان صادر کيرد چيرا کيه در دو گيروه کشيورهاي داراي منابع طبيعي بر رشد اقتصادي نمي

دو گروه فاقد وفور منابع طبيعيي نييز  ها متفاوت و دروفور منابع طبيعي، نتايج بررسي کانال

باشد. به عنوان مثال، مطيابق هاي تأثيرگذار بر رشد اقتصادي متفاوت مينتايج بررسي کانال

هاي تحقيق، هم در گروه اول و هم در گروه چهارم، با وجيود تفياوت در مييزان منيابع يافته

هاي دوم و سوم بيا کس در گروهطبيعي، سرمايه انساني پايين و فساد و ارتشاء باالست و بالع

 وجود تفاوت در ميزان منابع طبيعي، سرمايه انساني باال و فساد و ارتشاء پايين است؛ 

هياي بنابراين سوالي که در اينجا مطرح است اين است کيه عامي  اساسيي کيه موجيد کانال

کليدي و شود، کدام است؟ که نقش تأثيرگذار منفي وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادي مي

توان دريافت که تفاوت در نحوه ميديريت منيابع کننده دارد؟ با تأم  در اين سوال ميتعيين

-هاي تحقيق نشان ميييافته؛ بنابراين ي در خصوص حکمراني استاهم مسيلهاست که آن 

نييافتگي و بياألخص کنيدي رشيد اقتصيادي کشيورهاي نفتيي، دهد که دلي  عمده توسيعه
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ديريت منابع است که آثار آن از طرييق اتکياء و وابسيتگي شيديد ايين حکمراني بد و سوء م

کشورها به درآمدهاي حاص  از صادرات خام منابع نفتي و عدم توانايي ييا فقيدان اراده الزم 

دهد. به هاي تأثيرگذار خود را نشان ميبرداري بهينه از آن و در نتيجه وجود کانالبراي بهره

هاي فيزيکيي باع  بروز انحرافاتي در هدايت و جريان سرمايه طوري که اين وضعيت نه تنها

گيري مناسيب عوامي  تولييد، موجبيات کنيدي رشيد شود و با اختيل در شک و انساني مي

هاي آتي از منابع طبيعي را ضايع کرده و زمينيه کند، بلکه حقوق نس اقتصادي را فراهم مي

 سازد. راهم ميماندگي در آينده را نيز فاستمرار پديده عقب

اي اقتصيادهاي نفتيي، سياست صادرات خام منابع طبيعي با آسيب زدن بر صادرات کارخانيه

کشيورهاي موفيق در  کيهيدرحالکند. مي دييتأعيهمي از بيماري هلندي در اين کشورها را 

زمينه برخورد با منابع طبيعي )کشورهاي گروه دوم(، با اتکاء کمتر بر درآميدهاي حاصي  از 

ادرات منابع طبيعي، به جذب ايين منيابع در تولييد داخي  پرداختيه و بيا روي آوردن بيه ص

اي مبتنيي بير هاي با فناوري پيشرفته، به تدريج به سيمت صينايع کارخانيهصادرات فرآورده

اقتصادهاي نفتي بيشترين تيش خود را مصرو  استخراج  کهيدرحالاند؛ دانش حرکت کرده

نمايند. اين کشورها تاً به درآمد حاص  از فروش آن اتکا و اکتفا ميمنبع طبيعي کرده و عمد

با کسب يک مزيت نسبي از استخراج اين منبع طبيعي، به سمت توليد مواد اولييه و خيام و 

اي کسب درآمد از صادرات خام اين منيابع روي آورده و توجيه کيافي بيه تولييدات کارخانيه

 سرمايه انساني و نيروي کار ماهر و خييق نادييده گرفتيهرو در اين کشورها اند؛ از ايننکرده

ترين عام  رشد اقتصادي يعني سرمايه انسياني موجبيات اين اختيل در مهم؛ لذا شده است

کندي و ناپايداري هر چه بيشتر رشد اقتصادي اين کشيورها را فيراهم کيرده اسيت. ايين در 

داراي وفيور منيابع طبيعيي کيه  حالي است که اين عام  مهم رشد اقتصادي در کشيورهاي

 اند، از وضع مطلوبي برخوردار است.حکمراني و مديريت خوبي در ارتباط با منابع داشته

هياي الوصول صادرات خام منيابع باعي  گسيترش فعاليتهمچنين اتکاء به درآمدهاي سه 

يابيد. جويانه در اقتصاد شده و به تبع آن فسياد و ارتشياء در جامعيه نييز گسيترش مييرانت

شورهاي گروه اول( نسبت بيه ي )کهاي تحقيق، شاخص فساد در اقتصادهاي نفتمطابق يافته

کشورهاي موفق )گروه دوم و سوم: که اولي داراي وفور منابع طبيعي و دومي فاقد آن اسيت 

توان گفت کيه برخوردارند( در سطح باالتري قرار دارد و مي يليکن از مديريت خوب اقتصاد

جويانيه و هياي رانيتتواند باعي  گسيترش فعاليتيح با وفور منابع طبيعي ميبرخورد ناصح

توان استنباط کيرد کيه جيوامعي کيه با استفاده از نتايج حاصله مي؛ لذا فساد و ارتشاء گردد

مديريت بهينه منابع و معيار کار نباشد، ييا  بر اساسها هاي اقتصادي آنپايه و اساس فعاليت
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شيده ريزيهياي اقتصيادي سيسيتماتيک و برنامها حاصي  از فعاليتدرآمدهاي کين کشوره

جواميع خيويش  ياقتصاد ينباشد، فاقد توانايي مديريت منابع طبيعي و انساني و به طور کل

توانند منابع غني خدادادي را در اقتصاد داخلي جذب کرده و از ارزش افيزوده بوده و لذا نمي

 اين منابع استفاده کنند. 

هاي اقتصادي بيان هاي آماري شاخصداده بر اساسگيري فوق که ن کرد که نتيجهبايد اذعا

تر موضوع و لذا براي تحلي  واقعي ستينموضوع مورد مطالعه  جانبههمهشد، قادر به تحلي  

شود. اين ارتبياط بايستي جنبه سياسي بح  را هم در نظر گرفت که در ذي  بدان اشاره مي

هياي به نقش حکمراني بد که در صفحات پيشين به عنوان موجيد کانالبه ويژه با نگاه ويژه 

 شود.تأثيرگذار بررسي گرديد، برقرار مي

در اينجا الزم است تفکيک ديگري در ميان کشورهاي گروه اول قاه  شويم؛ به طيوري کيه  

برخي از کشورهاي داراي وفيور منيابع طبيعيي بيه واسيطه حاکمييت بلندميدت اسيتبداد و 

انيد و سياختار مانيدهها و به لحياظ تياريخي کشيورهاي عقيبو حکمراني بد در آن استعمار

هيا هياي دور نيامطلوب بيوده و در آنسياسي، اقتصادي و اجتماعي اين کشيورها از گذشيته

هياي متميادي شيک  گرفتيه و برخيي از ها و قيرنهاي يادشده در طول دههبرخي از کانال

منطقي نيز در فرهنگ عامه مردم نهادينيه شيده اسيت. هاي ناپسند و غيرمعقول و غيرشيوه

برخي از اين کشورها نظير ايران، ونزوهي و امثالهم پس از دستيابي به استقيل واقعي خيود و 

ها، درصيدد حکمرانيي خيوب و روي کار آمدن حکومت مستق  و دولت مردمي و پويا در آن

انيد، رشد و توسعه اقتصادي برآمده هتدر جهاي عقييي و بهينه ي برنامهاجرااصيح امور و 

اند، ليکن شدهتوان گفت که اين کشورها از شمول کانال حکمراني بد خارج مي که يبه طور

نظر به ساختار اقتصادي وابسته اين کشورها به لحاظ تاريخي و احاطه بلندميدت کشيورهاي 

ها، و نيز به لحاظ ات آندهي صادرات و وارداستعمارگر به اقتصاد اين کشورها از طريق شک 

هياي سياسيي و حاکميت و سلطه سياسي کشيورهاي اسيتعمارگر بيه کي  جهيان در حيوزه

بيه هاي اين کشورها در جهيت رشيد و توسيعه اقتصيادي اقتصادي و فرهنگي، نه تنها تيش

ها و ايجاد اختيل در مناسبات و امور اقتصادي و سياسي ها، بايکوتمداخيت، تحريم واسطه

-شود، بلکه عميً اين کشورها تحت فشار خارجي قرار مييخنثي مي ،هالي و خارجي آنداخ

شود که نتيجيه نهيايي آن فشيارها، هاي فراواني به اين کشورها وارد ميگيرند و ضرر و زيان

 شود. ها مياي آنکندي رشد اقتصادي و عقب افتادن تحقق اهدا  توسعه

ين کشورها مداخله نظامي، کودتيا و اسيتعمار نيو را اجيرا گر اگر بتوانند در اکشورهاي سلطه

کنند و اگر نتوانند از طريق استعمار فرانو و مداخيت نيرم سيعي در وابسيته کيردن ايين مي
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المللي عرصه را بر اقتصاد ايين ميسر نشود، در صحنه بين کدام چيهنمايند و اگر کشورها مي

ها ندهنيد. تجربيه ايين و توسعه اقتصادي به آنگيرند تا اجازه ني  به رشد کشورها تنگ مي

امر در گذشته در دوران ملي شدن نفت ايران، ملي شدن کانال سوهز، ملي شدن منابع ميس 

پيوسته است و در دوره کنوني نيز فشار بر کشورهايي نظير اييران کيه در آن  به وقوعشيلي 

اقتصياد مسيتق  روي  خواهد با اتکا به خواست ميردم بيه سياسيت، فرهنيگ ويحاکميت م

شيده بخواهنيد منيابع  نگه داشتههر مقدار که کشورهاي عقب ؛ لذا گرددبياورد مشاهده مي

طبيعي خود را در اقتصادشان دروني بکنند و پايه رشد و توسعه اقتصادي خيود قيرار دهنيد، 

ت استعمارگران به همان ميزان اين اقدامات را در تعارض با منيافع خيود دييده و بيا ميداخي

کنند مانع از به نتيجه رسيدن مديريت بهينه و حکمراني خوب ايين کشيورها يم يخود سع

هيا در مييان کشيورهاي گيروه اول انيدک شوند. اين کشورها که در حال حاضر تعداد آنمي

هيا کندي رشيد اقتصيادي آن  يدالاست بخشي از کشورهاي گروه اول هستند که تحلي  و 

-گروه است. در ايين کشيورها چيالش اصيلي، فشيار سياسيي مستق  از بقيه کشورهاي اين

هيا در ايين راسيتا بسيتگي بيه آگياهي، اراده و اقتصادي خارجي است و مييزان موفقييت آن

هياي تحقييق حاضير . بنابراين با عناييت بيه يافتيه1مقاومت مردم و دولت در اين تقاب  دارد

 2تصيادي( بيه صيورت نميودار نمودار شماره يک )اثرگذاري وفور منابع طبيعيي بير رشيد اق

 شود.تکمي  مي

                                                 
هاي به عنوان مثال، کشور ايران نيز به دلي  فراواني منابع نفتي از تهديدات خارجي ايمن نبوده و همواره در دوره 1

، دولتهاي گر روبرو بوده است. در دوران قب  از انقيب اسيميمختلف تاريخي با فشارها و تهديدات کشورهاي سلطه

بودند. ليکن بعد از انقيب اسيمي و استعمارگر با همراه کردن سران کشور به سهولت قادر به غارت منابع طبيعي کشور 

ها و تهديدات نظامي عليه ايران شدت گرفت؛ به طوري که کشورهاي گر، تحريماعيم استقيل ايران از کشورهاي سلطه

هاي داخلي و ميناني در منطقه، موجبات افزايش درجه ريسک و گريز سرمايهاستعمارگر سعي دارند با ايجاد نااط

جويانه آنها همراه هاي سلطهکنند تا به زعم خودشان مردم و دولتمردان کشور ايران با خواستهخارجي را فراهم مي

 شود.
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 هاي تحقيق(: اثرات وفور منابع طبيعي بر رشد اقتصادي بر اساس يافته6نمودار شماره )

 گيريبندي و نتيجهجمع -5

تيوان با توجه به مباني تيوريک و برخي مطالعات تجربي و نتايج حاص  از مطالعه حاضر ميي

جه گرفت کشورهايي که صاحب منابع طبيعيي غنيي هسيتند، عملکردهياي متفياوتي در نتي

صادرات منابع نفتي به عنيوان  حاضر که قيدر تحقخصوص رفتار با اين منبع طبيعي دارند. 

ها حياکي از رابطيه منفيي سيهم شاخص وفور منابع طبيعي در نظر گرفته شد، نتايج و يافته

ات با رشد اقتصادي بوده است، بيه طيوري کيه اقتصيادهاي صادرات منابع نفتي از ک  صادر

باشد، رشد اقتصيادي خيوب و درصد صادراتشان، صادرات نفت خام مي 11نفتي که بيش از 

جمعي ديگر از کشورهاي داراي وفور منيابع طبيعيي  کهيدرحالکنند؛ پايداري را تجربه نمي

رشيد اقتصيادي خيوب و از جمليه  نظير کشيورهاي نيروژ، کانيادا، اسيتراليا، انگلييس داراي 

کشورهاي فاقد منيابع طبيعيي فيراوان  همچنان کهروند؛ يافته به شمار ميکشورهاي توسعه

مانيدگي ها با رشد اقتصادي کند و عقيبشوند که يک دسته از آننيز به دو دسته تقسيم مي

رشد 

 اقتصادی

  ق ياز طر يعيمنابع طبع ييتض

ها بد با نشانه يجاد حکمرانيا

 :يهاکانالو 

 يهلند يماريب -

 يه انسانيع سرماييتض -

 ييجورانت -

 فساد و ارتشاء -

  نظام سلطه( بر  يفشار خارج(

از  يمستقل و مردم يهادولت

 ق:يطر

 (يم )فشار اقتصاديتحر -

 (يد )فشار نظاميتهد -

ق ياز طر يثباتيجاد بيا -

 يات داخلمنازعات و مناقش

 ( ياسي)فشار س

، ياقتصاد يجاد فشارهايا -

ق ياز طر يو روان ياسيس

تحت  يالمللنيب ينهادها

 نفوذ

 

 

وفور منابع 

 عیطبي

م اثر مستقي

 )مثبت(

 ميرمستقيغاثرات 

 )منفی(
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يعي موجب کندي و توان صريحاً نتيجه گرفت که وفور منابع طبنمي رونياز ااند. مواجه بوده

توان بيا در نظير گيرفتن کشيورهاي موفيق در زمينيه شود بلکه ميماندگي کشورها ميعقب

تفاوت در نحوه برخورد با اين منيابع طبيعيي استفاده از منابع طبيعي غني نتيجه گرفت که 
ماندگي و کنيدي حقيقت امر اين است که عام  اصلي عقباست نه در ميزان منابع طبيعي. 

است. حکمراني بد خيود موليود اسيتبداد و اسيتعمار « حکمراني بد»توسعه اقتصادي  رشد و

 -گردنيدکه سبب کندي رشد اقتصادي ميي –هاي مطالعه شده در اين تحقيق است و کانال

شوند که حکمراني بد برقرار شده باشد. نکته مهم اين اسيت کيه اگير در هنگامي گشوده مي

کي از استبداد مستق  داخلي باشد، در دوران معاصير بيه توانست حاگذشته حکمراني بد مي

ويژه قرن بيستم، استبداد و حکمراني بد مولود استعمار است. حکمرانان بد که فاقد پشيتوانه 

تواننيد بيدون باشيند و نمييهاي استعمارگر ميالحمايه دولتمردمي هستند، گمارده و تحت

گيردد د. اين واقعيت به ويژه زماني محيرز ميياتکاء به استعمارگران به حيات خود ادامه دهن

-گيرد و مشياهده مييمورد بررسي قرار مي زينکه وضعيت اقتصادي کشورهاي گروه چهارم 

شود که در آن کشورها که منيابع طبيعيي فراوانيي وجيود نيدارد، حکمرانيي بيد بيه هميراه 

ها شده ماندگي آنهاي بازدارنده و تأثيرگذار منفي موجب کندي رشد اقتصادي و عقبکانال

 است.

دهد که استعمارگران از يک طر  منابع داري نشان ميمروري بر تاريخ اقتصاد سرمايه

کنند و از طر  ديگر با طبيعي اين کشورها )گروه اول( را به بهاء ناچيز خريداري مي

ي هاجنگبازارگشايي و بدست آوردن بازار مصر  اين کشورها و نيز با ايجاد اختي  و 

با  –ي و ايجاد تنش و جنگ سرد بين کشورها، آن وجه ناچيز را نيآفربحراناي و منطقه

کنند تا بدين وسيله رکود و مجدداً تصاحب مي –فروش انواع کاالهاي نظامي و غيرنظامي 

داري جهاني را به عقب بيندازند و اين جز با استعمار نو و گماردن بحران اقتصاد سرمايه

 -کنندکه با منابع طبيعي با سوء مديريت برخورد مي –)حکمراني بد(  نشاندهدستحکام 

 شود. ميسر نمي

تأثير عوام  غيراقتصادي نظير عوام  سياسي،  گرفتن دهينادبنابراين با عنايت به اينکه 

هاي اقتصادي، موجب تک بعدي شدن گيري پديدهاجتماعي، فرهنگي و مديريتي در شک 

شود، لذا با توجه به نتايج و به نتايج غير واقعي و نادرست مي ها گرديده و منجرتحلي 

توان نتيجه به اصطيح بيي منابع مي مسيلههاي مطالعه حاضر و با يک نگاه جامع به يافته

گيري و گسترش شک   العللتع گرفت که استعمار و حکمرانان بد مورد حمايت آن،

که موجب کندي رشد اقتصادي در  -و غيره  عواملي مانند بيماري هلندي، فساد و ارتشاء
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باشند که اين مي -شوند همه کشورها از جمله کشورهاي داراي وفور منابع طبيعي مي

باشد. البته طر  و منصف نظير ميردال همسو ميها با نظريات برخي از اقتصاددانان بييافته

باشد و از  که بخواهد مستق  –و... نظير ايران، ونزوهي، سوريه  –در اين ميان هر کشوري 

هاي گوناگوني نظير تحريم و اطاعت و وابستگي به بيگانگان سرباز زند، استعمارگران با روش

هاي مختلف، تهديدها و تحديدها و باال بردن محاصره اقتصادي، تحريک همسايگان، بايکوت

و در اين ميان کنند مانع از خيز اقتصادي آن کشور گردند درجه ريسک و امثالهم سعي مي

بيي »کنند با طرح عناويني مانند داري تيش مياقتصاددانان وابسته به اردوگاه سرمايه

-داري جهاني را نه تنها از کندي رشد اقتصادي بلکه از محروميت، عقبسرمايه« منابع

مانده داراي وفور منابع نيافتگي کشورهاي گروه اول )کشورهاي عقبماندگي و توسعه

توان به تيش اسي  اين اقتصاددانان در تبرهه تبرهه کنند. اين کوشش را ميطبيعي( 

خست  مسيلهشده با طرح  نگه داشتهاز فقر و محروميت کشورهاي عقب « داريسرمايه»

.بنابراين حکمرانان اقتصادهاي 1اند، تشبيه کردطبيعت و محدوديت منابع به عم  آورده

-راي مديريت بهينه منابع ملي خود برخوردار باشند مينفتي در صورتي که از اراده الزم ب

توانند با استفاده از تجربه کشورهاي موفق در زمينه برخورد با منابع طبيعي، در سياست 

کرده و ضمن  دنظريتجدصادرات نفت خام )اص  سرمايه( و اتکاء به صادرات اين منابع 

گسترش ظرفيت توليد و صادرات توجه به عوام  مهم رشد باألخص سرمايه انساني، سياست 

غيرنفتي را در پيش گيرند تا اين کشورها قدرت جذب اين منابع عظيم طبيعي را داشته و 

منابع فراوان را با  صورت نياموجبات رشد اقتصادي پايدار و سريع را فراهم کنند؛ در غير 

باشد که ع( ميتصميمات نابهينه تلف خواهند کرد و اين همان فرمايش ارزشمند امام علي )

ثروت کم را  ريتدب حسنيعني،  «رهيکث يفني ريالمال و سوء التدب  يقل ينمحسن التدبير ي»

 دهد.يرا به باد فنا م اديثروت ز ريکند و سوء تدبيم اديز

 فهرست منابع

سيد هاشم بن السيد حسين ، ترجمه الکلم درر و الحکم غرراآلمدي، عبدالواحد،  .1

 .219(، جلد اول، ص 1299) الحسينى المحيتى

(، بيي منابع، اقتصاد و جامعه، سال دوم، شماره هفتم، صص 1291خيرخواهان، جعفر ) .2

9-29. 

                                                 
 (.  1217براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به صدر ) 1
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(، اقتصاد ما، جلد اول، ترجمه محمد کاظم 1217« )شهيد»صدر، سيد محمدباقر  .2

 موسوي، جلد اول، موسسه انتشارات اسيمي.

دي در کشورهاي داراي منابع (، رشد اقتصا1292اظم )ک سلماني، بهزاد و ياوري، .1
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21 . 
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